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IT PRODUKT ROKU 2009

Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho 
průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. 
Tentokrát jich redakce na základě získaných podkladů a konzultací 

s externími odborníky vybrala 22 – a na následujících stranách 
najdete jako obvykle jejich stručné prezentace.

PETR MANDÍK

I
 ve druhém kole samozřejmě platila tatáž 
kritéria výběru jako v kole prvním (a ko-
neckonců i v minulých ročnících soutě-
že). Do finále tedy mohly postoupit ty 
produkty, které se pozitivně odlišují 

od konkurenčních produktů stejné kategorie – 
a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost možných 
uživatelů. 

Významnou odlišností od konkurence může 
být jak celkově inovativní pojetí, tak třeba jen 
jedna konkrétní zajímavá 
vlastnost, díky níž je daný 
produkt nejvhodnějším 
řešením pro určitou skupi-
nu zákazníků. Všechny 
parametry produktů jsou 
přitom hodnoceny v od-
povídajícím kontextu. Vlastnost, která je samo-
zřejmostí u produktu nejvyšší kategorie, může 
být rozhodujícím kritériem pro výběr u levněj-
šího zařízení.

Uzávěrka druhého kola byla stanovena 
na konec dubna 2009. V průběhu následného 
hodnocení přihlášených produktů jsme vychá-
zeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z po-
znatků řady odborníků mimo naši redakci – 
uživatelů přihlášených produktů, jejich imple-
mentátorů, ale třeba také testerů z našich za-
hraničních poboček. I tentokrát z naší redakce 
a zpět proudilo množství e-mailů, učinili jsme 
desítky telefonátů a shlédli stovky webových 
stránek a dalších materiálů. Vybrané produkty 

prošly redakčním testem, případně jsme je 
shlédli v reálném nasazení.

Finalisté jsou rozčleněni do skupin podle za-
měření produktů. Vzhledem ke struktuře fina-
listů jsme zvolili tyto kategorie: bezpečnostní 
řešení, hardware, informační systémy, komuni-
kační produkty, nástroje pro správu, on-line 
a související služby, podnikový software, řešení 
pro výuku a vzdělávání a tiskové řešení. Oproti 
minulému kolu tedy dvě kategorie – on-line 
a související služby a tisková řešení – přibyly.

Zatím nebyl žádný 
z produktů zařazen do ka-
tegorie IT produkt Home, 
kterou znáte z minulých 
ročníků. Nejspíše by do ní 
mohla být zařazena mul-
timediální on-line příruč-

ka první pomoci, která je zdarma k dispozici 
na webové adrese www.zachranny-kruh.cz/flash/
prirucka/, kterou jsme ale nakonec po dohodě 
s autory do soutěže nezařadili – protože nás 
však její pojetí i zaměření zaujalo, zmiňujeme 
ji alespoň zde.

Koncem roku můžete opět čekat finále. 
V každé kategorii bude zvolen jeden vítěz. 
I když ale k soutěži finále patří, určitě není tím 
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní ví-
tězství v soutěži je totiž skutečnost, že produkt 
nabízí zajímavou funkcionalitu svým potenci-
álním uživatelům. A tu nabízejí všichni finalis-
té, kteří tedy mají právo používat označení IT 
produkt 2009.

Cílem soutěže IT produkt 2009 je vyzdvih-

nout produkty s takovými vlastnostmi, 

které je pozitivně odlišují od konkurenč-

ních produktů stejné kategorie. Může při-

tom jít jak o celkově inovativní pojetí pro-

duktu, tak i o jednotlivé funkční zdokona-

lení, výrazně zjednodušené ovládání, ne-

bo třeba i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit je-

jich výrobci, distributoři, poskytovatelé, 

případně zplnomocnění zástupci. Přihlá-

šeno mohlo být jakékoli zařízení, soft-

ware, řešení nebo služba z oblasti infor-

mačních a komunikačních technologií, 

jež lze využít v podnikovém prostředí, 

v rámci speciální kategorie Home pak 

lze hodnotit i produkt určený pro domácí 

použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho 

přihlašovaná verze) nesměl být uveden 

na tuzemský trh dříve než 1. prosince 

2008. V době hodnocení produktu musela 

být – z pochopitelných důvodů – k dispo-

zici jeho finální verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, 

nebudou zveřejněny. Důvod je prostý: 

 Naším cílem je vyzdvihnout produkty, 

které si podle našeho názoru zaslouží 

zvýšenou pozornost. A nikoli vrhat byť 

třeba jen letmý stín na ty, které se mezi fi-

nalisty nedostaly.

O soutěži

Bezpečnostní řešení

Annex Net 

Complete CZ 

Intelek

Hardware

Brother

Olympus C&S

Storyflex

Informační systémy

Cígler Software

IFS Czech 

Karat Software 

Tesco SW

Komunikační produkty

D-Link

Intelek 

Storyflex 

TCCM

Nástroje pro správu

Abra Software 

EMC Czech Republic

Podnikový software

IDS Scheer ČR

Trask solutions

Řešení pro výuku a vzdělávání

Kvinte ch

LangSoft

Uveden je přihlašovatel produktu nebo jeho výrobce/dodavatel (tam, kde si 
to přihlašovatel přál).

Firmy, jejichž  produkty postoupily do finále v prvním kole:
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Komplexní bezpečnostní řešení
Eset Smart Security 4 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Eset

www.eset.cz

Přihlašovatel: 
Eset software

www.eset.cz

výhradní distributor pro ČR

Použití produktu:

Eset Smart Security 4 slouží ke komplexnímu zabezpečení počítače využívaného v domácnostech i ve fi-
remních sítích. Chrání před škodlivými kódy, útoky hackerů a nevyžádanou poštou v podobě spamu. Eset 
Smart Security 4 poskytuje integrované řešení s firewallem a antispamovou technologií. Celé řešení je 
rychlé a zajišťuje vysoký výkon skenování systému, aniž by zatěžovalo systém počítače. Uživatelé note-
booků mohou využít speciální režim úspory energie při provozu na baterie. Produkt Eset Smart Security je 
navržen pro snadnou ovladatelnost a nabízí kompaktní a intuitivní rozhraní.

Popis produktu:

Bezpečnostní řešení integruje antivirus, antispyware, personal firewall a antispam do jediného produktu. 
Díky vyspělé technologii ThreatSense dokáže odhalit a ochránit i před dosud neznámými hrozbami. Eset 
Smart Security 4 si poradí s počítačovými viry, trojskými koni, červy, adwarem, rootkity a dalšími bezpeč-
nostními riziky. Citlivé údaje jako hesla, čísla bankovních účtů nebo kontakty se tak nedostanou do rukou 
počítačových zločinců.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  čtyři navzájem propojené a integrované bezpečnostní moduly: Antivirus, Antispyware, 
Personal firewall a Antispam

■ nezpomaluje počítač, program běží na pozadí a využívá minimum systémových prostředků
■ odhalí i neznámé hrozby pomocí pokročilé technologie ThreatSense
■ funkce SelfDefence chrání před vypnutím ochrany počítače škodlivými programy
■ pokročilá kontrola archivů (ZIP, RAR a další)
■ kontrola přenosných médií po jejich vložení do počítače

Záruka: v délce platnosti licence
Cena (bez DPH): 1 licence na 1 rok za 1 249  Kč

Použití produktu:

Aplikace chrání počítače před viry a škodlivými programy, které se snaží získat důvěrné údaje a narušují 
soukromí uživatelů. Aktivní obrana v podobě Eset NOD32 Antivirus 4 Business Edition neomezuje výkon 
počítače a neustále kontroluje šifrovanou komunikaci počítačů. Program díky technologii ThreatSense 
zjistí a odstraní známé i doposud neznámé počítačové viry, trojské koně, červy, adware, spyware, rootkity 
a další typy hrozeb. Součástí je i nástroj vzdálené správy Eset Remote Administrator 3, díky kterému je 
možné ve firemním prostředí instalovat a spravovat program v lokální síti.

Popis produktu:

Eset NOD32 Antivirus 4 Business Edition poskytuje zabezpečení počítačů ve firmách a organizacích 
a chrání před hrozbami šířenými prostřednictvím internetu a e-mailu, před ztrátou dat a útoky počítačo-
vých útočníků. Eset NOD32 Antivirus 4 Business Edition zároveň neomezuje výkon počítače a nevyvolává 
téměř žádné falešné poplachy. Produkt se vyznačuje také snadnou správou vyhovující potřebám podni-
kového prostředí. K diagnostice a řešení problémů napomáhá funkce SysInspector, která umožňuje vy-
tvořit záchranné médium pro opravu napadených systémů a Eset Remote Administrator 3 pro správu 
koncových stanic.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ ověřování počítačů při přihlašování, zda vyhovují bezpečnostním pravidlům sítě
■ součástí řešení je Eset Remote Administrator 3 pro správu ve firemních sítích
■ nezpomaluje počítač, program běží na pozadí a využívá minimum systémových prostředků
■ odhalí i neznámé hrozby pomocí pokročilé technologie ThreatSense
■ funkce SelfDefence chrání před vypnutím ochrany počítače škodlivými programy
■ pokročilá kontrola archivů (ZIP, RAR a další)
■ kontrola přenosných médií po jejich vložení do počítače

Záruka: v délce platnosti licence
Cena (bez DPH): 1 licence pro 5–10 stanic na 1 rok – 823  Kč za licenci

Bezpečnostní software
Eset NOD32 Antivirus 4 Business Edition 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Eset 

www.eset.cz

Přihlašovatel: 
Eset software

www.eset.cz

výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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WLED LCD monitor
AOC Verfino V22 
Kategorie: Hardware

AOC International (Europe) GmbH

www.aoc-europe.com

Přihlašovatel: 
ABC Data

www.abcdata.cz, 

www.abcdata.sk

autorizovaný distributor produktu (značky AOC) 

v České a Slovenské republice

Použití produktu: AOC Verfino V22 je velmi tenký LCD monitor využívající inovativní technologii WLED (WhiteLED) 
vhodný pro využití jak v domácím prostředí, tak i v kanceláři. Poskytuje vysoký dynamický kontrast a vyznačuje se 
nízkou spotřebou. Univerzálnost jeho využití podtrhují vestavěná web kamera, mikrofon a reproduktory.

Popis produktu: WLED TFT monitor Verfino V22 nabízí obrazovou úhlopříčku 21,6" a rozlišení 1 680 × 1 050, přičemž 
dosahuje dynamického kontrastu až 100 000:1 a doby odezvy 2 ms (GtG). Kromě základního VGA portu nabízí také 
rozhraní HDMI a dále zabudovanou web kameru, mikrofon a reproduktory pro úsporu prostoru na pracovním stole. 
Kromě toho dovoluje také montáž na zeď (VESA wallmount). K ovládání slouží barevné OSD menu a software I-me-
nu umožňující nastavení z PC. Spotřeba tohoto WLED LCD přitom činí pouhých 28 W.

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

XTM firewall
WatchGuard XTM 1050 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

WatchGuard Technologies

www.watchguard.com

Přihlašovatel: 
SkyNet – Veracomp

www.skyvera.cz

výhradní distributor pro ČR a SR

Použití produktu: WatchGuard XTM 1050 je vysoce výkonné bezpečnostní zařízení nové generace pro 
integrované řízení hrozeb. Jde o řešení vhodné pro velké firmy nebo datová centra s až 5 tisíci uživateli. 
Kombinuje v sobě vysoký výkon a proxy technologii s nastavitelnými nástroji správy pro řízení sítí, která 
umožňuje účinnou správu zdrojů a optimalizaci provozu. XTM (Extensible Threat Management) je rozší-
řením konceptu UTM – jde o soubor bezpečnostních prvků řízených centrálně z jednoho místa a pomo-
cí jednoho zařízení. Pamatuje však také na snadné rozšiřování a implementaci dalších bezpečnostních 
prvků.

Popis produktu: Toto řešení zahrnuje spamový filtr spamBlocker, WebBlocker pro kontrolu HTTP 
a HTTPS, Gateway Antivirus – ochranu před známými hrozbami založenou na virových signaturách, a In-
trusion Prevention Service – ochranu proti kombinovaným hrozbám a spywaru. Díky integrované SSL 
a IPSec VPN technologii zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečné konektivity pro vzdálené pracovníky 

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■ nejtenčí WLED LCD monitor na trhu (18,5 mm)
■ Green (Eco) monitor 
■ výroba bez použití rtuti
■ technologie WLED – žádné podsvětlovací trubice s plynem
■ nízká spotřeba – cca o 30 % nižší než běžný monitor
■ tenký design zajišťující snazší manipulaci s monitorem a vyžadující méně balícího materiálu
■ 100% recyklovaný obal – Mold Pulp box
■ web kamera, mikrofon, vestavěné reproduktory 

Záruka: 3 roky
Cena (bez DPH): 189 eur

nebo pobočky. Tento model obsahuje dvojici nových čtyřjádrových procesorů a vylepšené nástroje pro 
šifrování, takže firewall XTM 1050 nabízí propustnost až 10 Gb/s. Rychlost VPN přitom dosahuje 2 Gb/s. 
Zařízení je dodáváno s novým softwarem Fireware XTM.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ proaktivní ochrana – zero-day protection
■ vysoká propustnost – 10 Gb/s pro firewall a 2 Gb/s pro VPN
■ široká konektivita – 12 Gb portů s volitelnými 4portovými Gb rozhraními
■ vyšší bezpečnost včetně VoIP a vnitřní i vnější kontroly HTTPS
■  flexibilní nástroje pro centrální správu z jedné intuitivní konzole nebo příkazové řádky
■  clustering, high availability (active/active)
■  podpora VLAN, rozdělení výkonu WAN
■  dynamický routing, správa provozu
■  rating založený na politikách
■  rozložení výkonu serveru

Záruka: 1 rok, prodlužuje se automaticky na dobu trvání podpory LiveSecurity
Cena (bez DPH): 32 995 dolarů včetně podpory LiveSecurity a bezpečnostních subskripcí
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Automatizovaný systém 
právních informací
ASPI 11+ 
Kategorie: Informační systémy

ASPI

www.systemaspi.cz

Přihlašovatel: 
ASPI

www.systemaspi.cz

výrobce

Použití produktu:

Systém ASPI je komplexní systém pro práci s právními informacemi a stává se tak pomůckou pro každého, kdo se potřebuje orientovat v ne-
změrném množství zákonů. Verze 11+ obsahuje komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí 
a předpisů ES/EU, všechny zdroje předpisů – prameny práva, které se nadále vyvíjejí s ohledem na změny v právním řádu, a veškeré texty jsou 
dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn. 

Popis produktu:

Jádro systému ASPI tvoří moduly Předpisy, Judikatura a Literatura, na které navazují další specializované moduly Vzory, Bibliografie, Kalku-
lačky, Usnesení vlády ČR, Stejnopisy, nově i modul Meritum. Komplexnost systému ASPI doplňují další služby, jako jsou například SymbioASPI, 
CallASPI či připravované MobileASPI. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Informační systém – registr 
ISDT (Informační systém digitálního tachografu) 
Kategorie: Informační systémy

Asseco Czech Republic

www.asseco.cz

Přihlašovatel: 
Asseco Czech Republic

www.asseco.cz

výrobce

Použití produktu:

Cílem projektu je vytvořit nástroj státním správám všech členských států Evropské unie ke zvýšení kvality 
dohledu nad dodržováním bezpečnostních pravidel v nákladní automobilové dopravě dle Evropské dohody 
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR). Systém vychází z principů stávajícího tacho-
grafu, který mají vozidla zakomponována v jednotném přístroji s tachometrem a rychloměrem.

Popis produktu:

Informační systém řeší problematiku elektronického podpisu, personalizace čipových karet a plošného 
zajišťování služeb sběru objednávek. Součástí systému je i zřízení národní certifikační autority pro systém 
digitálního tachografu, která bude zajišťovat jeho bezpečnost a jedinečnost jednotlivých karet. Technické 
provedení systému a uvedení digitálního tachografu do praxe probíhá ve všech zemích EU podle jednot-
ných evropských pravidel, která zaručují interoperabilitu. Zároveň musí být bezpečnostní standard nasta-
ven ve všech členských zemích na vysoké úrovni, protože drobná pochybení v jedné členské zemi mo-
hou způsobit napadení celoevropského systému jako celku.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ schopnost trvalého dohledu nad všemi procesy v oblasti karet DT
■ vysoká automatizace procesů při vyřizování žádostí o kontrolní karty a karty DT
■ schopnost optimalizace procesů na základě monitoringu jejich průběhu
■ zajištění podpory pracovníků ORP ze strany centrálního Help Desku a Call centra
■ snížení pracnosti procesů při podpoře žadatelů díky centrálnímu Help Desku a Call Centru
■ plná informovanost o problematice DT a způsobu vyřizování žádostí
■ možnost vyplnění předběžné žádosti a kontroly údajů (úspora času)
■ průběžná informovanost o stavu žádosti včetně aktivního informování (e-mail)

Záruka: 60 měsíců
Cena (bez DPH): 44 000 000 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  časové znění předpisů a systém práce v čase (možnost vyhledávání, zobrazování a porovnávání textů 
předpisů platných k jakémukoli dni)

■  vyhledávání informací pomocí libovolných pojmů ve všech textech předpisů s využitím lingvistiky (rozpo-
znávání tvarů slov včetně homonym)

■ komplexní řešení a vzájemná provázanost všech informací
■ široká uživatelská podpora (hot-line, uživatelský web, školení, EmailInfo)
■  lze provozovat v různých počítačových prostředích od serverů na bázi Windows NT nebo Unix až po běžné 

osobní počítače s operačním systémem Windows
■ verze pro zařízení PDA/MDA s operačním systémem Windows Mobile

Cena (bez DPH): 20 000  Kč (orientační cena – záleží na konkrétním složení modulů a přání zákazníka)
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Použití produktu: CP HELP DESK slouží ke zlepšení komunikace se zákazníky, obchodními partnery, 
ale i se zaměstnanci, a ke zkvalitnění a zrychlení plnění jejich požadavků. Je vhodný pro všechny firmy, 
které chtějí poskytovat profesionální služby svým zákazníkům.

Popis produktu: CP HELP DESK je určen k evidenci zákaznických požadavků. Podporuje všechny komu-
nikační cesty včetně telefonu, e-mailu, SMS atd. Umožňuje integraci s telekomunikačním světem (zahr-
nuje nahrávání hovorů, funkci Click2Dial, zobrazení informace o volajícím ještě před vyzvednutím hovoru, 
automatické přesměrování hovorů apod.) a také integraci s CRM a ERP systémy. Zahrnuje jak desktopo-
vé, tak i webové a PDA rozhraní. Automaticky kontroluje plnění termínů na základě SLA a umožňuje ode-
sílání notifikačních zpráv.

Servisní modul
CP HELP DESK 5.2.0 
Kategorie: Informační systémy

COM PLUS CZ

www.complus.cz

Přihlašovatel: 
COM PLUS CZ

www.complus.cz

výrobce

Modul pro informační systém
Modul Aktivní saldo ekonomického systému Money S3 
Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.money.cz

Přihlašovatel: 
Cígler Software

www.money.cz

výrobce

Použití produktu:

Modul Aktivní saldo slouží uživatelům ekonomického systému Money S3 k operativnímu řešení sal-
dokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví, tak aby jejich práce  na tzv. „čiš-
tění salda“ byla výrazně efektivnější a podstatně jednodušší. V novém seznamu se uživateli v přehledné 
formě zobrazí aktuální saldo včetně agregačních proměnných (účet, IČ, párovací symbol) a konkrétních 
zaúčtování dokladů na tyto proměnné. Přímo ze seznamu lze měnit i zdrojové doklady a jejich úhrady a 
zaúčtování, seznam na tyto změny automaticky on-line reaguje.

Popis produktu:

Aktivní saldo je nejnovějším z řady modulů ekonomického systému Money S3, které mají za cíl zefektivnit 
každodenní prácí jeho uživatelů. Rozšiřuje tak dosavadní nabídku modulů, jako je podvojné účetnictví i da-
ňová evidence (jednoduché účetnictví), adresář, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, a řadu dalších do-
plňků, včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody nebo dalšími apli-
kacemi na bázi XML. Důraz je kladený na jednoduchou a snadnou obsluhu v prostředí Windows.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  několikrát zrychluje standardní činnost tzv. „čištění salda“ a u větších firem ušetří měsíčně 2–3 dny prá-
ce účetní

■  poskytuje nové analytické informace z účetního deníku i za více účetních roků současně
■  je datovou kostkou nad účetním deníkem a jednotlivé agregační úrovně jsou zobrazené v přehledném 

seznamu
■  poskytuje tiskové výstupy včetně grafů a exportu celého seznamu do Excelu

Cena (bez DPH): 2 990 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu: 

■  pokrytí veškerých komunikačních cest (telefon, e-mail, SMS atd.)
■  integrace s telekomunikačním světem
■  desktopové, webové i PDA rozhraní systému
■  otevřenost (možnost integrace s jinými CRM, ERP systémy)
■  vícejazyčné verze
■  podpora parametrů SLA, automatická kontrola plnění termínů
■  automatické notifikace pro řešitele a zákazníky (e-mail, SMS)

Cena (bez DPH): dle rozsahu instalace, od 15 000 Kč (verze LITE)
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Komplexní telekomunikační služba
Business WiMAX 5/5 
Kategorie: Komunikační produkty

České Radiokomunikace

www.radiokomunikace.cz

Přihlašovatel: 
České Radiokomunikace

www.radiokomunikace.cz

poskytovatel služby, provozovatel sítě WiMAX

Použití produktu: Business WiMAX 5/5 umožňuje přístup k internetu, hlasovým či datovým službám pro-
střednictvím moderní a výkonné technologie WiMAX. S ohledem na nízkou agregaci a vysokou kvalitu 
telefonních služeb je vhodným řešením pro komplexní zajištění telekomunikačních potřeb menších 
a středních společností. Dostupnost služby je možná i tam, kde není k dispozici metalické vedení. Moderní 
modulační techniky umožňují poskytovat služby i v oblastech bez přímé viditelnosti na základnovou stani-
ci. Dosah WiMAX technologie je až 50 km, licence vydaná ČTÚ však umožňuje poskytovat služby pouze 
do 15 km od základnové stanice.

Popis produktu: Business WiMAX 5/5 je moderní bezdrátový produkt určený pro datový a internetový pro-
voz symetrickými rychlostmi 5 Mb/s a pro hlasovou komunikaci. Nízká agregace 1:4, nepřetržitý dohled 
nad službou a využití licencovaných pásem 3,5 GHz umožňují garantovat kvalitu a požadované parametry 
služby. Ke službě lze připojit řádově několik desítek počítačů a současně je možné vést až 40 telefonních 
hovorů. Vzhledem k nativní podpoře QoS v technologii WiMAX neovlivňuje internetový provoz kvalitu ani 
objem telefonního provozu. U zákazníka je umístěna malá terminálová stanice pro příjem signálu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  řešení na míru potřebám společnosti – přenosová rychlost, počet telefonních linek, přenositelnost čís-

la, výběr z několika typů zařízení
■  zdarma profesionální průzkum realizovatelnosti služby před vlastní instalací
■  zřízení služby za 1 Kč
■  bezdrátový přenos vysokých symetrických rychlostí
■  možnost volby dalších doplňkových služeb 
■  nepřetržité sledování a prioritizace provozu

Záruka: nepřetržitý profesionální dohled služby a zásah při řešení poruchy do 24 hodin
Cena (bez DPH): paušální poplatek za 5 telefonních linek 99 Kč, každých dalších 10 linek 199 Kč; ceny za 
volání do pevných národních sítí jsou od 0,60 Kč/min, volání v rámci sítě ČRa je zdarma; další ceny jsou 
závislé na parametrech služby, které si volí zákazník

Použití produktu: On-line CRM systém INEX 2 umožňuje manažerům a majitelům firem provádět mana-
žerské řízení obchodníků, obchodu a celé firmy, zkvalitnění práce a zefektivnění firemního provozu, pře-
devším podporu pro plánování. Zároveň umožňuje nastavení a kontrolu procesů ve firmě. Pro obchodníky 
znamená ulehčení běžné práce, zajišťuje připomínání aktivit pro jejich včasné vyřízení a nezapadnutí žád-
né příležitosti a umožňuje hromadné oslovení klientů,  tedy nechává více času na vlastní obchodní čin-
nost. Z pohledu procesů a systémovosti firmy je pak k dispozici jedno centrální úložiště pro dokumenty. 
Díky on-line skladům je možné napojení na e-shopy a jejich řízení včetně marketingu z jednoho místa.

Popis produktu: Systém INEX verze 2 má vše, co má mít opravdový CRM systém: řízení aktivit, řízení ob-
chodního procesu od příležitostí přes nabídky a objednávky až k fakturaci, řízení skladů a z manažerského 
pohledu řízení obchodníků včetně vytváření dynamických reportů. Systém INEX nabízí také zajímavým 
způsobem řešené řízení projektů, umožní vytvářet marketingové aktivity a kampaně, k záznamům vkládat 
dokumenty včetně evidence jejich verzí. A to vše on-line, bez nutnosti instalace, takže odpadá starost 
o provoz, zálohování a bezpečnost systému i dat. Jeho použitelnost dále zvyšuje jednoduché ovládání s 
designem podobným MS Outlooku.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ on-line provoz
■ jednoduchost, design a funkce podobné MS Outlook
■ modul pro on-line řízení projektů – import a export pro MS Project
■ jeden velký konfigurovatelný seznam – jeden nástroj pro mnoho manažerských použití 
■ dynamické číselníky
■ reporty jako engine v enginu – reportům se dá vytvořit jakýkoliv report
■ modul Benefit – řízení benefitů zaměstnanců a nákupčích firem
■ sdílení a verzování dokumentů

Záruka: 1 rok nebo po dobu placení podpory (v případě pronájmu je záruka v ceně); záruka je poskytová-
na na provoz, zálohování a bezpečnost
Cena (bez DPH): prodej – 9 800 Kč za uživatele, 28 500 Kč za Inex server; pronájem – 1 250 Kč za uživatele 
měsíčně (dle počtu uživatelů)

On-line CRM systém
INEX 2 
Kategorie: Informační systémy

MAXprojekt

www.inex-crm.cz

Přihlašovatel: 
MAXprojekt 

www.inex-crm.cz

výrobce
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Použití produktu:

Systém umožňuje monitorování osob vlastnících mobilní telefon s integrovanou GPS 
s možností on-line monitorování na mapě a zobrazování historie pohybu.

Popis produktu:

Systém je založen na bázi technologie GPS. Mobilní telefon s GPS jednotkou odesílá 
v definovaných intervalech informace o své poloze na centrální server. Na tomto 
serveru se obdržená data zpracují (očistí, vyhodnotí a doplní o další metainformace) 
a jsou následně dostupná autorizovaným uživatelům. Přístup k datům o poloze moni-
torovaného přístroje je možný buď prostřednictvím počítače s přístupem na internet, 
a to skrze internetový prohlížeč, nebo z dalšího mobilního telefonu, a to skrze specia-
lizovanou aplikaci či opět z prohlížeče v tomto telefonu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  možnost monitorovat vlastníka telefonu on-line na mapě
■  schopnost zobrazení historie pohybu uživatele na mapě
■  možnost z webu vzdáleně ovládat nastavení aplikace v telefonu
■  uživatel má v telefonu pod kontrolou, kdo všechno ho může sledovat

Cena (bez DPH): zdarma

Fixně-mobilní 
hlasové tarify
O2 Neomezené volání 
Kategorie: Komunikační produkty

Telefónica O2 Czech Republic

www.cz.o2.com

Přihlašovatel: 
Telefónica O2 Czech Republic

www.cz.o2.com

tvůrce a poskytovatel služby

Použití produktu:

Služba umožňuje volat za 0 Kč za minutu v rámci firmy a na pevné linky v ČR, případně i na mobilní telefo-
ny za pevný měsíční poplatek. Služby lze využít jak pro volání z pevných telefonů s využitím funkcí virtuální 
pobočkové ústředny, tak i z mobilních telefonů. Při využívání virtuální pobočkové ústředny zákazník nemu-
sí investovat do nákupu zařízení, ani se starat o její správu a provoz. Službu si může snadno nastavovat 
přes webové rozhranní. Pronájem pevného VoIP telefonu je součástí ceny za službu.

Popis produktu:

Jedná se o neomezené telefonování z mobilního nebo pevného telefonu s využitím VoIP, za měsíční po-
platek. Zákazník tak může každému svému zaměstnanci nastavit neomezené volání přesně podle jeho in-
dividuálních potřeb (podle toho, odkud a kam potřebuje volat) a zaplatí každý měsíc stejnou částku. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ jeden poskytovatel pro fixní i mobilní telefonii
■  služba virtuální ústředny doplněna o neomezené volání na pevné linky v celé ČR

Záruka: telefonování z pevného telefonu prostřednictvím VoIP s garantovanou kvalitou hlasového 
přenosu

Cena (bez DPH): 

cena měsíčního paušálu se odvíjí od zvoleného tarifu (směrů, do kterých se volá za 0 Kč) – viz tabulka. 
Pokud si zákazník zvolí jakýkoliv tarif pro Volání z pevné a současně libovolný tarif pro Volání z mobilu, 
dostane navíc slevu 150 Kč měsíčně z paušálu Volání z mobilu.

Volání z mobilu Paušál

Volání na firemní 
mobily a na všechny 

pevné linky v ČR
Volání do O2 
mobilní sítě*

Volání do ostatních 
mobilních sítí*

Volání ve firmě a na pevné 350 Kč Zdarma 3,10 Kč 4,70 Kč

Volání do O2 1 050 Kč Zdarma Zdarma 4,70 Kč

Volání do mobilních sítí 2 400 Kč Zdarma Zdarma Zdarma

*Balíček 3 000 volných minut na volání do mobilních sítí v ČR mimo O2

Volání z pevné Paušál

Volání na firemní 
mobily a na všechny 

pevné linky v ČR
Volání do O2 
mobilní sítě

Volání do ostatních 
mobilních sítí**

Volání ve firmě a na pevné 330 Kč Zdarma 3,89 Kč 3,89 Kč

Volání do O2 530 Kč Zdarma Zdarma hodnota

Volání do mobilních sítí 730 Kč Zdarma Zdarma Zdarma

**Balíček 3 000 volných minut na volání do ostatních mobilních sítí v ČR

Volání z mobilu Paušál

Volání na firemní 
mobily a na všechny 

pevné linky v ČR
Volání do O2 
mobilní sítě*

Volání do ostatních 
mobilních sítí*

Volání ve firmě a na pevné 350 Kč 0 Kč 3,10 Kč 4,70 Kč

Volání do O2 1 050 Kč 0 Kč 0 Kč 4,70 Kč

Volání do mobilních sítí 2 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

*Balíček 3 000 volných minut na volání do mobilních sítí v ČR mimo O2

 0 Kč

Volání z pevné Paušál

Volání na firemní 
mobily a na všechny 

pevné linky v ČR
Volání do O2 
mobilní sítě

Volání do ostatních 
mobilních sítí**

Volání ve firmě a na pevné 330 Kč 0 Kč 3,89 Kč 3,89 Kč

Volání do O2 530 Kč 0 Kč 0 Kč 3,89 Kč

Volání do mobilních sítí 730 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

**Balíček 1 000 volných minut na volání do ostatních mobilních sítí v ČR

Mobilní technologie
PhoneOnMap 
Kategorie: On-line a související služby

Kaktus Software

www.phoneonmap.cz

Přihlašovatel: 
Kaktus Software

www.kaktus.cz

výrobce
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Sada nástrojů pro návrh, tvorbu 
a provoz softwarových aplikací 
a databázových systémů
Embarcadero All-Access 1.0
Kategorie: Podnikový software

Embarcadero Technologies

www.embarcadero.com

Přihlašovatel: 
Borland CZ/SK

www.embt.cz

obchodní zastoupení společnosti Embarcadero pro ČR a SR

Použití produktu:

All-Access je přístupový pas k sadě softwarových nástrojů pokrývající vývojové aktivity od rychlého vývo-
je aplikací a webů přes návrh a vývoj databází až po jejich správu, monitoring a ladění. Produkt má čtyři 
edice, ceny pro nové uživatele a upgrade ze starších produktů. Základní cena již obsahuje jednu databá-
zovou platformu, další platformy lze přidávat. V ceně je i předplatné pro první rok: technické poradenství, 
úpravy a upgrade na nové verze, veškeré nové produkty uvedené na trh a přístup k prémiovému obsahu 
na webových stránkách EDN. Licence jsou trvalé, předplatné je možno obnovovat.

ICT outsourcing – 
řízení počítačové sítě
O2 Managed WAN 
Kategorie: On-line a související služby

Telefónica O2 Czech Republic

www.cz.o2.com/corporate/firemni_sluzby/j_m-managed_wan.html

Přihlašovatel: 
Telefónica O2 Czech Republic

www.cz.o2.com

vlastník a poskytovatel služby

Použití produktu:

Snížení rutinního zatížení na IT oddělení, které nemusí složitě zjišťovat, kde nastal problém – v případě, že 
je na datové lince O2, bude zákazník proaktivně informován o výpadku a o postupu jeho odstranění. Řeše-
ní lze využít pro on-line sledování celé datové sítě (vytížení, zpoždění, ztrátovost paketů atd.) a řešení pří-
padných poruch odkudkoliv na světě přes webové rozhraní. 

Popis produktu:

O2 Managed WAN nabízí úplnou správu provozu národních a mezinárodních datových sítí, včetně plné-
ho proaktivního dohledu, konzultací v oblasti zvýšení dostupnosti a rozvoje datové sítě. Dále služba zahr-
nuje analytickou část v přípravách implementace nových technologií (VoIP, bezpečnostní politika, nasa-
zení systémů náchylných na výpadky atd.).

Popis produktu:

All-Access je sada nástrojů pro aplikační vývojáře a databázové profesionály. Obsahuje nástroje pro ná-
vrh, tvorbu, optimalizaci a provoz datových systémů a aplikací bez ohledu na použitou platformu nebo 
programovací jazyk. Pro práci s databázemi Oracle, DB2, Sybase, MS SQL, InterBase nebo MySQL 
 poskytne nástroje pro vývoj aplikací Delphi, C++Builder, JBuilder, Delphi Prism for .Net, Delphi for PHP, 
3rdRail/Ruby a škálovatelnou databázi InterBase SMP. Dále pro návrh a vývoj databází ER/Studio, Rapid 
SQL a DBArtisan a také pro správu databází Change Manager, DB Optimizer, Performance Center.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  InstantOn – přímé spouštění nástrojů bez předchozí instalace; žádný zápis do registrů, žádný zásah 
do systému; všechny produkty Instant On se vejdou na jeden 4GB USB disk

■ komplexní sbírka nástrojů pro hlavní jazyky a platformy
■ pružné licencování; správa všech podnikových síťových licencí z jediného místa

Záruka: běžná záruka obvyklá u softwarových produktů; záruční ujednání je součástí licenční smlouvy
Cena (bez DPH): od 65 100 Kč za plnou verzi, 47 800 Kč za upgrade včetně ročního předplatného, licence 
jsou trvalé

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ již přes 2 tisíce sledovaných linek s průměrnou dostupností 99,99 %
■ možnost zahrnutí mezinárodních WAN sítí
■ konzultace systémových architektů a servisních manažerů po dobu kontraktu zdarma
■ podrobná technická dokumentace s evidencí všech nastavených parametrů a koncových zařízení
■ produkt vhodný i pro menší firmy (od 5 poboček)
■ přímý přístup na operátory dohledového centra

Záruka: po celou dobu kontraktu
Cena (bez DPH): od 1 000 Kč na jednu linku zahrnutou v Managed WAN
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Webový publikační 
systém
Kentico CMS for ASP.Net v4.0  
Kategorie: Podnikový software

Kentico Software

www.kentico.com

Přihlašovatel: 
Kentico Software

www.kentico.com

dodavatel softwaru

Manažerský software
ARIS Business Simulator 7.1 
Kategorie: Podnikový software

IDS Scheer

www.ids-scheer.com

Přihlašovatel: 
IDS Scheer ČR

www.ids-scheer.cz

pobočka výrobce

 

Použití produktu:

Řešení umožňuje rychle vytvářet webové stránky, jejichž obsah pak mohou spravovat i uživatelé bez technických znalostí. Systém odděluje obsah od designu, 
umožňuje použití workflow a podporuje pokročilá nastavení přístupových práv. Dále podporuje fulltextové vyhledávání, vícejazyčné weby včetně češtiny, asij-
ských a arabských jazyků, optimalizaci pro vyhledávače (SEO), on-line formuláře, galerie obrázků, statistiku návštěvnosti, blogy, ankety, diskusní fóra, zájmové 
skupiny, nákupní košík a mnohé další funkce.

Popis produktu:

Kentico CMS for ASP.Net je kompletní publikační systém pro tvorbu webových stránek, internetových obchodů a komunitních portálů postavený na platformě 
Microsoft ASP.Net. Systém Kentico CMS využívá více než 2 tisíce webů v 74 zemích světa. Uživatelské rozhraní je přeloženo do osmi jazyků včetně češtiny.

Použití produktu:

ARIS Business Simulator je softwarový nástroj z rodiny nástrojů ARIS Platform umožňující dyna-
mickou analýzu a optimalizaci stávajících i nově navrhovaných podnikových procesů. Na zákla-
dě zdokumentovaných procesů, doplněných o dynamické parametry jejich vykonávání, posky-
tuje důležité informace o úzkých místech procesů z hlediska času, nákladů a kapacit zdrojů. 
Hlavním přínosem nástroje je možnost realisticky odsimulovat návrh procesu, resp. několik navr-
hovaných variant nového procesu, a to ještě před jeho následnou nákladnou implementací, 
a proces takto nejprve „odladit“ na modelu. Výsledek je zobrazen pomocí statistik a diagramů.

Popis produktu:

ARIS Business Simulator je nadstavbou nad rozšířeným a vedoucím nástrojem pro modelování 
podnikových procesů ARIS Business Architect. Po vytvoření procesního modelu a jeho rozšíření 
o popis dynamických parametrů událostí, činností, zdrojů, větvení apod. lze daný proces, resp. 
skupinu procesů reálně odsimulovat v nástroji ARIS Business Simulator, který stejně jako ostatní 
nástroje řady ARIS používá jednotnou centrální databázi. Úpravou jak průběhu vlastního proce-
su, tak hodnot popisovaných parametrů lze simulovat, srovnávat a vyhodnocovat různé varianty 
návrhu procesu. Následně je vybrána nejoptimálnější varianta, a ta je zavedena do praxe.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  realistická simulace a dynamická analýza podnikových procesů pro podporu strategického 
rozhodování

■  identifikace optimalizačních potenciálů prostřednictvím vyhledávání úzkých míst v procesech 
a kapacitách zdrojů

■ zkrácení celkové doby průběhu procesu se současným zlepšením využití (utilizace) zdrojů
■ detailní srovnání různých alternativ procesů s možností následné identifikace nejlepší varianty
■ využití vestavěného L-Sim Simulation Engine od Lanner Group 

Cena (bez DPH): 195 000 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  poskytuje kompletní a flexibilní řešení s mnoha 
vestavěnými moduly pro webové prezentace, 
e-shopy a on-line komunity

■  široká síť implementačních partnerů v 74 zemích 
světa

■  umožňuje rychlý vývoj webu bez hlubokých zna-
lostí programování prostřednictvím webového 
rozhraní s využitím více než 200 webových kom-
ponent

■  vícejazyčná podpora včetně asijských a arab-
ských jazyků

■  podpora správy více webových prezentací 
z jednoho místa

■  plná kontrola nad generovaným HTML kódem
■  podpora SEO
■  otevřené a zdokumentované programové roz-

hraní (API)
■  k dispozici se zdrojovým kódem

Cena (bez DPH): 

Free Edition – bezplatně
Professional Edition – 20 000 Kč
Enterprise Edition – 40 000 Kč
Social Networking Edition – 60 000 Kč
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E-learning a sdílení znalostí
BeeWiser verze 1.0 
Kategorie: Řešení pro výuku a vzdělávání

StringData

www.stringdata.cz

Přihlašovatel: 
StringData

www.stringdata.cz

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ podpora multimédií a interaktivity
■ testování a certifikace (možnost exportu do Excelu)
■ editace pomocí Wysiwyg editoru
■ import a konverze powerpointových prezentací do formátu tréninku
■ komentáře ke každému tréninku podporují přímou vazbu uživatele a tutora
■ fulltextová indexace PDF a MS Word dokumentů
■ RDF metadata ke každému objektu
■ podpora vytváření privátních sociálních sítí

Cena (bez DPH): jako veřejná služba zdarma, vytvoření prémiových účtů v kontrolovaném prostředí 
od 29 eur za 50 uživatelů a dedikované řešení pro velké korporace za 512 eur

Použití produktu: mControl firmy instalují zaměstnancům do jejich PDA, aby tato zařízení maximálně vy-
hovovala pracovním účelům a uchovaly si dohled nad jejich využitím. Toto řešení zajišťuje konfiguraci, 
omezení či doplnění kterékoliv z funkcí v PDA a může zahrnovat instalaci firemní aplikace na něj, vzdále-
nou správu všech PDA nebo obnovení dat a nastavení. Další možností jsou instalace externích aplikací, 
např. softwaru pro manažery, kteří tak mohou mít v PDA zobrazeny aktuální údaje z ERP systému – cash-
flow, faktury, sklad atd. Možnost technické podpory a externí správy PDA navíc umožňuje přesun časově 
i finančně náročné údržby PDA na prodejce řešení mControl. 

Popis produktu: Produkt mControl přináší komplexní správu a dohled nad firemními PDA. Obsahuje mož-
nosti pro zákaznické úpravy PDA, nejčastěji omezení aplikací nesouvisejících s pracovním využitím ka-
pesních zařízení, změnu loga na pozadí, změny v menu a doplnění funkcí TouchFlo. Jediný soubor, jehož 
prostřednictvím je každé PDA snadno upraveno podle požadavků zákazníka, instaluje také firemní aplika-
ce, a to pomocí paměťové karty, připojením k počítači nebo i stažením z internetu. Samozřejmostí je zálo-
hování výchozího nastavení, které se pravidelně ověřuje a brání nestabilitě. Součástí nabídky je také ex-
terní správa PDA, firma si je tedy může pronajímat a získat technickou podporu a servis.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  customizace PDA, tedy úprava možností, nastavení a funkcí PDA přímo dle zadání společnosti, aby 
zvýšila produktivitu zaměstnanců

■  možnost zobrazit informace z účetního systému – manažer tak může mít na displeji aktuální informace 
o cashflow, stavu pohledávek atd.

■  komplexnost správy, outsourcingu a dohledu nad kapesními počítači
■  vzdálená správa PDA pro firmy, které tak získají dohled nad použitím PDA i zaměstnanci

Cena (bez DPH): cena za úpravy dle požadavků klienta, měsíční poplatek za správu dle počtu PDA a délky 
kontraktu; typicky od 50 000 Kč

Řešení pro kontrolu a správu PDA
Sunnysoft mControl 1.3 
Kategorie: Podnikový software

Sunnysoft 

www.sunnysoft.cz

Přihlašovatel: 
Sunnysoft

www.sunnysoft.cz

prodejce

Použití produktu:

BeeWiser slouží ke správě a distribuci znalostí, e-learningu, multimédií a vytváření vzdělanostní sociální 
sítě, ať už v rámci uzavřené skupiny (korporace, firmy, školy či jiné instituce) či veřejně v rámci zdarma pří-
stupné on-line aplikace. Uplatnění najde v menších, středních a především větších firmách, které potře-
bují efektivně distribuovat informace a znalosti. Dále systém nabízí intuitivní nástroje pro tvorbu e-learnin-
gových kurzů a testů, jejichž funkcionalitu tak zpřístupňuje i laikům.

Popis produktu:

BeeWiser nabízí dostupný e-learning včetně jednoduchého vytváření vlastních kurzů a testů. Podporuje 
integraci e-learningů do intra-, extra- a internetových stránek, generuje digitálně podepsané PDF certifi-
káty a nabízí pokročilé sdílení přístupů k jednotlivým kurzům či dokumentům. Podporuje vznik nových 
oborových sociálních vazeb uvnitř či vně pracoviště a tím výrazně zjednodušuje komunikaci a tok infor-
mací v rámci infrastruktury.
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Barevná tiskárna
Xerox Phaser 8860
Kategorie: Tisková řešení

Xerox Czech Republic

www.xerox.cz

Přihlašovatel: 
Xerox Czech Republic

www.xerox.cz

výrobce

Barevné LED multifunkční zařízení
Oki MC560n 
Kategorie: Tisková řešení

Oki

www.oki.cz

Přihlašovatel: 
Oki Systems (Czech and Slovak)

www.oki.cz

zastoupení výrobce pro ČR a SR

Použití produktu: Multifunkční produkt Oki MC560n nabízí barevný a černobílý tisk, kopírování, 
skenování, faxování formátu A4 v jednom zařízení. Umožňuje tvorbu materiálů od vizitek přes 
polepy CD až po 1,2 metru dlouhé bannery. Poskytuje snadné kopírování a skenování více-
stránkových dokumentů díky automatickému podavači na 50 listů či funkci PhotoEnhance pro 
tisk fotografií na běžný kancelářský papír. Lze jej rozšířit o duplexní jednotku pro oboustranný 
tisk, druhý zásobník papíru nebo kabinet, pevný disk a paměť. Vyznačuje se snadnou instalací 
a spolehlivostí, přímý průchod papíru navíc zajišťuje minimum uživatelských zásahů.

Popis produktu: Barevné LED A4 multifunkční zařízení MC560n obsahuje tiskárnu, kopírku, ske-
ner a fax. Poskytuje rychlost tisku až 20 str./min barevně a 32 černobíle s rozlišením ProQ2400 
(1 200 x 600 dpi); rozhraní USB 2.0 a 10/100 TX Ethernet; emulace PostScriptu i PCL a paměť až 
768 MB. Kapacita zásobníků činí až 930 listů a maximální měsíční zatížení až 60 tisíc stran. Pod-
porovány jsou gramáže až 203 g/m2 a maximální formát 217 × 1 200 mm (banner). MC560n nabízí 
také funkce PhotoEnhance či WebPrint a širokou škálu dodávaného softwaru, např. Template 
Manager (šablony pro tvorbu dokumentů: štítky, vizitky, potisky CD, bannery apod.), PrintSuper-
Vision (monitorování a správa tiskáren v síti v reálném čase přes webový prohlížeč), PrintCon-
trol (sledování využívání tiskárny a řízení nákladů na tisk).

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ vysoká kvalita tisku a kopírování
■ vynikající poměr cena/výkon
■  zařízení vyhovující současným trendům trhu, určené především pro kanceláře a menší pra-

covní skupiny
■  snadná tvorba marketingových materiálů přímo ve firmě
■  doživotní záruka na LED tiskovou hlavu
■  zdarma 3 roky záruky v místě instalace
■  nízké náklady na provoz díky oddělenému spotřebnímu materiálu
■  uživatelsky velmi jednoduchá instalace i údržba zařízení 
■  zdarma dodávaná sada softwaru pro správu zařízení, sledování a kontrolu nákladů na tisk 

a tvorbu šablon pro nejběžnější marketingové materiály

Záruka: 3 roky v místě instalace (po zaregistrování produktu na www.oki.cz/zaruka)
Cena (bez DPH): 29 990 Kč

Použití produktu: S tiskovým objemem až 10 tisíc stran měsíčně nalezne Phaser8860 uplatnění prakticky 
v jakémkoli prostředí, zejména pak v realitních kancelářích, marketingových firmách nebo v designér-
ských studiích, které potřebují jak kvalitní barevný tisk pro obchodní nabídky a výkazy, tak i rychlý každo-
denní tisk e-mailů, tabulek a dalších dokumentů, a to na různorodá média od strukturovaného až po re-
cyklovaný papír.

Popis produktu: S rychlostí tisku 30 stránek za minutu barevně i černobíle, 750MHz procesorem a podpo-
rou original Adobe PostScript3 tiskne Phaser 8860 dokumenty, které odpovídají barevné škále Pantone. 
Automatický oboustranný tisk a možnost tisknout více stránek na jeden list papíru zase maximálně snižují 
pořizovací náklady na média. Standardní síťové připojení dovoluje využívat uživatelské funkce, jako jsou 
vzdálený tisk, účtování úloh, zasílání e-mailových upozornění nebo zabezpečený tisk. Standardním vyba-
vením je i možnost nastavení uživatelských formátů, tisk brožur nebo tisk pouze černě.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■  první barevná tiskárna, která obsahuje novou generaci technologie tuhého inkoustu společnosti Xerox 
■  nově vyvinutá směs tuhého inkoustu nabízí mnohem vyšší výtěžnost 
■  při porovnání nákladů na zařízení a inkoust je tisk na tiskárně Phaser 8860 několikanásobně levnější než 

na srovnatelné laserové tiskárně
■  uživatel tiskne barevně za stejně nízkou cenu, jako má tisk černobílý

Záruka: 2 roky v místě instalace
Cena (bez DPH): 46 900 Kč
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Tiskové řešení
YSoft SafeQ Crisis Package 
Kategorie: Tisková řešení

Y Soft

www.ysoft.com

Přihlašovatel: 
Y Soft

www.ysoft.com

výrobce

Použití produktu: Optimalizace tiskového prostředí pomocí produktu SafeQ umožňuje přechod od nákladného 
lokálního tisku k efektivnějšímu a levnějšímu síťovému tisku. Tiskárny i kopírky jsou spravovány centrálně, což 
vede primárně ke zvýšení efektivity tisku i práce zaměstnanců a sekundárně k redukci počtu tiskáren, kopírek, 
spotřebního materiálu atd. – celkově tedy ke snížení nákladů. Všechny tyto aspekty lze promítnout v tiskovém 
řešení YSoft SafeQ Crisis Package určeném zejména pro segment malých a středních firem.

Popis produktu: Tiskové řešení YSoft SafeQ Crisis Package je balíček vytvořený speciálně pro aktuální situaci 
globální ekonomické krize, jenž klade důraz na úsporu nákladů na tisk. Díky kompletnímu monitorování tisko-
vých úloh lze bez problémů vysledovat původce tisku a množství tištěných úloh. SafeQ podporuje účtování tis-
ků a kopií na síťových tiskárnách a na lokálních tiskárnách. U jednotlivých výstupů eviduje typ úlohy, přesný 
počet stránek a tyto výstupy jsou připisovány na vrub uživateli, středisku, zařízení a případně i projektu. Crisis 
Package je určen primárně malým a středním firmám.

Použití produktu: Produkt WorkCentre 5020_DN představuje multifunkční zařízení formátu A3 vhodné pro 
všechny menší kanceláře, zejména tam, kde je nutný formát A3, jako jsou například kanceláře finančních 
poradců, právníků, projektantů, revizních techniků apod. Představuje ideální stroj pro rozjezd podnikání 
v jakémkoli oboru s měsíční zatížitelností až 25 tisíc stran. Vyznačuje se levným provozem, dobrým pomě-
rem ceny a výkonu, elegantním designem i možnostmi rozšíření.

Popis produktu: WorkCentre 5020_DN je plnohodnotný A3 multifunkční produkt s podporou oboustran-
ného tisku, kopírování i skenování ve formátu A3 a s rychlostí až 20 stran A4 za minutu. Ve své výbavě ob-
sahuje oboustranný automatický podavač dokumentů, jazyk PCL a síťovou konektivitu. Podporuje také 
skenování do schránek (mailboxů) přístupných přes webové rozhraní CentreWareIS a dovoluje vytvořit 
až deset heslem chráněných uživatelských účtů s individuálními limity pro kopírování.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ plnohodnotná A3 multifunkce (tisk, kopie, skenování A3) s dobrým poměrem cena/výkon
■  funkce kopírování ID dokladů (například občanských průkazů, pasů, kreditních karet, řidičských průka-

zů atd.) automaticky na obě strany vedle sebe
■  jednoduché ovládání pomocí tlačítek s piktogramy
■  levný provoz, oddělený toner a xerografický válec, již od 19 haléřů na stranu A4
■  možnost rozšíření o přídavný podavač na 500 listů, podstavec a externí sešívačku na 50 listů

Záruka: 1 rok v místě instalace
Cena (bez DPH): 32 685 Kč

Multifunkční zařízení formátu A3
Xerox WorkCentre 5020_DN 
Kategorie: Tisková řešení

Xerox Czech Republic

www.xerox.cz

Přihlašovatel: 
Xerox Czech Republic

www.xerox.cz

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  SafeQ představuje výhodnou investici – návratnost od 3 měsíců
■  bezpečný – funkce follow-me 
■  reporting – přehledné grafické manažerské reporty
■  restriktivní - zakázání barevného tisku, tiskové kvóty na pobočky, oddělení nebo zaměstnance
■  kompatibilní – podporuje všechny kancelářské aplikace
■  úsporný – eliminace opakujících se operací a nechtěných tisků
■  komfortní – uživatel se nemusí autorizovat PINem, ale kartou
■  na IT zaměřený – centrální správa, webové rozhraní 
■  ekologický – myslí ekologicky a šetří spotřební materiál, lesy, vodu a energii

Cena (bez DPH): 6 760 Kč
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